Fungování pohybu na hranicích od 26. května 2020 z hlediska zemědělství a potravinářství
Občané EU
do 14 dnů
Přechodný pobyt nad 90 dní nebo
trvalý pobyt (vč. občanů třetích zemí)

/

Přeshraniční pracovníci (pendleři)

nad 14 dnů

/karanténa

/

/

do 14 dnů

/karanténa

/

/

další
dnech

Servis kritické infrastruktury

Občané ČR, cizinci rezidentní v ČR

po

30 další

Ekonomická činnost nad 72 hodin

Sezónní pracovníci a pracovníci do
potravinářství*/

bez testu

/

- výjimka – nezbytnost

/

/karanténa

po 30 dnech

další
dnech
/

+ omezení pohybu
+ omezení pohybu

test

/
/
karanténa

/

karanténa
Ekonomická činnost do 72 hodin

/karanténa

nad 14 dnů

do 72 hod
- omezení pohybu - platí pouze pro

po 30

/karanténa
další
dnech

po 30

bez testu

/

/

karanténa
bez testu, bez omezení pohybu
tato povinnost se nevztahuje na občany
ČR / rezidenty (ti vstupují dle prvního
řádku)
tato povinnost se nevztahuje na občany
ČR / rezidenty (ti vstupují dle prvního
řádku);

Fungování pohybu na hranicích od 26. května 2020 z hlediska zemědělství a potravinářství
- bez výjimky nezbytnosti

občany třetí země
+ omezení pohybu (na EU občany platí
pravidla dle ekon. činnosti nad 72 hodin)

Zemědělci/lesníci/rybáři/myslivci v
příhraničí
Mezinárodní přeprava

Transit přes území ČR (pouze do země
státního občanství)

pobyt do 24 hod bez omezení -

pobyt do 24 hod bez omezení -

do 14 dnů nic, nad 14 dnů:
+ omezení pohybu /karanténa – a stejná pravidla platí i
pro ČR, EU, občany zemí mimo EU
do 24 hod

*vztahuje se i na sezónní pracovníky i ze třetích zemí (potvrzení o testu musí zahrnovat údaje o typu testu a příslušné
laboratoři); povinnost zaměstnavatele zajistit ubytování, lék. péči, dopravu v ČR i zpět do země původu (při ztrátě práce)
Legenda:
- dokument dokládající danou činnost (web MV)
- potvrzení od Ministerstva zemědělství (lze skupinově)

- potvrzení o absolvování PCR testu na COVID předložit nejpozději do 72 hodin po vstupu do ČR
- potvrzení o negativním výsledu testu ne starší 4 dnů vydané lékařem na vzoru, který je ke stažení na webových
stránkách (vzor příloha) nebo absolvovat test v ČR.

Fungování pohybu na hranicích od 26. května 2020 z hlediska zemědělství a potravinářství
- potvrzení z laboratoře dokládající provedení testu, jeho stáří a typ
Pro všechny osoby, co vstupují na území ČR s potvrzením o absolvování testu (nebo ho na území absolvují a potvrzení
předloží do 72 hodin) platí též omezení volného pohybu po dobu 14 dnů od doby vstupu na území (s výjimkou cest do
zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných
úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů)
- nóta ZÚ transitní /cílové země

